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Santa Casa investe 6,8 milhões de euros 
na recuperação de 15 prédios
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A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) prevê investir directamente 6,8 milhões 
de euros na reabilitação de 15 prédios em Lisboa. Este ano, o plano prevê que sejam 
gastos 1,8 milhões de euros. Entretanto, dois imóveis foram já recuperados através de 
um fundo e de uma parceria da instituição.

Num comunicado, a que o 

Negócios teve acesso, a SCML 

garante que a reabilitação 

urbana em Lisboa “é urgente e 

prioritária”, que já renovou 

também 14 outras licenças para 

obras, ficando em aberto “a 

possibilidade de avançarem 

numa segunda fase”. A Santa 

Casas da Misericórdia é o 

segundo maior senhorio de 

Lisboa, e também é proprietária 

de património noutras zonas do 

país, que arrenda para 

habitação, comércio ou serviços, 

“criando receitas para a sua 

actividade e para as causas que 

apoia”. Na primeira etapa, sete 

obras estão concluídas, duas em 

curso, cinco em fase de 

lançamento e três em aprovação 

final. Em reabilitação neste 

momento estão, nomeadamente, prédios na Calçada da Tapada e na Rua de São Boaventura. Em breve, 

arrancam intervenções na Rua das Trinas, Rua Silva Carvalho, Rua do Duque, Travessa da Boa-Hora e Rua 

de São José, prevendo o Departamento de Gestão Imobiliária e Património a intervenção em outros três 

prédios. Entretanto, já estão concluídas as obras na Avenida Almirante Reis, na Rua Eduardo Coelho, na 

Praça das Flores, na Rua Barão de Sabrosa e na Calçada do Lavra. Em parceria com a Coporgest, a SCML 

reabilitou também um prédio no Largo Trindade Coelho. Em Abril, o Fundo de Investimento Imobiliário 

Santa Casa 2004, cem por cento detido pela SCML, concluiu ainda a reabilitação do histórico Palácio Valada 

e Azambuja, no Largo do Calhariz, em Lisboa, num investimento de 2,3 milhões de euros, para 

arrendamentos de curta duração.
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